Privacyverklaring van het Leids Kamerkoor
Het Leids Kamerkoor hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
Privacyverklaring geven wij heldere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Het Leids Kamerkoor houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:







uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot uitsluitend die gegevens die minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
ons beroepen op een wettelijke grondslag als wij uw persoonsgegevens verwerken;
passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
persoonsgegevens gewaarborgd is;
geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.

Als Leids Kamerkoor zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Hebt u na het
doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hierover? Neemt u dan contact met ons
op via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden
Persoonsgegevens van verenigingsleden verwerkt het Leids Kamerkoor voor de volgende
doelstellingen:
administratieve doeleinden;
uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst;
vermelding van naam en stemsoort van deelnemende zangers in de programmaboekjes van onze
concerten;
- het benaderen van oud-leden voor jubilea en lustra.
De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is een akkoordverklaring met de rechten en
plichten van het lidmaatschap die zijn beschreven in de Statuten en het Huishoudelijk reglement. Beide zijn
op het besloten deel van de website opgenomen.
Voor de bovenstaande doelstellingen kan het Leids Kamerkoor de volgende persoonsgegevens van
verenigingsleden vragen:
naam;
adres;
woonplaats;
telefoonnummer;
e-mailadres;
IBAN-nummer;
- stemsoort.
Het Leids Kamerkoor bewaart persoonsgegevens van verenigingsleden voor de bovengenoemde
doelstellingen:
gedurende de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar;
na 7 jaar worden alleen naam en e-mailadres bewaard voor jubilea en lustra.
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Beeld en geluidsmateriaal van het koor
Foto’s, video- en geluidsopnames van het koor kunnen in aanmerking komen voor plaatsing op de website,
de Facebookpagina en andere sociale media van het Leids Kamerkoor en voor plaatsing in onze
programmaboekjes en nieuwsbrieven. We kunnen ze ook beschikbaar stellen voor andere publicitaire doelen
die overeenstemmen met de doelstelling van de koorvereniging.
Dit zijn de grondslagen voor plaatsing van beeld en geluidsmateriaal van het koor:
Voor het koor als geheel is het van groot belang om zich te laten zien aan sponsors, donateurs,
nieuwe leden en publiek.
Voor het plaatsen van individuele foto’s en opnames vragen we te allen tijde toestemming aan de
betreffende persoon
- Bij het plaatsen van groepsfoto’s, film en geluidsfragmenten weegt het collectieve belang van het
koor zwaarder dan het individuele privacybelang.
Het Leids Kamerkoor bewaart foto’s, video- en geluidsopnames voor bovengenoemde verwerkingen voor
onbepaalde tijd, zolang het koor bestaat.
Doorverwijzing naar foto’s of opnames die elders zijn opgeslagen
Heeft een koorlid foto’s, video- of geluidsopnames van kooractiviteiten gemaakt, of laten maken? Dan kan
hij die delen met de andere koorleden via een link op het besloten deel van de website van het koor. Hij kan
de beheerder van de website vragen om zo’n link te plaatsen. Hij kan ook te allen tijde verzoeken om de link
weer te verwijderen.
Koorleden die bezwaar hebben tegen bepaalde beelden of opnames die via deze link zichtbaar zijn, moeten
zich wenden tot het betreffende koorlid dat eigenaar van deze beelden of opnames is. Als dit niet tot het
gewenste resultaat leidt, kunnen zij zich wenden tot het bestuur met de vraag om de link te laten
verwijderen. Het bestuur zal daarbij het individuele belang afwegen tegen het collectieve belang.

Verwerking van persoonsgegevens van mailinglistabonnees
Het Leids Kamerkoor verwerkt persoonsgegevens van mailinglistabonnees om hen op de hoogte te houden
van nieuws over het koor.
De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de toestemming die de betreffende persoon
geeft via aanmelding per e-mail of via schriftelijke aanmelding.
Voor de bovenstaande doelstellingen verwerkt het Leids Kamerkoor de volgende persoonsgegevens van
mailinglistabonnees:
naam;
e-mailadres
Het Leids Kamerkoor bewaart deze persoonsgegevens voor de bovengenoemde verwerking zolang de
betreffende persoon aangemeld is voor de mailinglist. Elke mailing die wij versturen, bevat een eenvoudige
afmeldmogelijkheid.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers aan concerten
Veel instrumentalisten en solisten die meewerken aan concerten van ons koor, hebben een openbaar
curriculum vitae. Deze gegevens van instrumentalisten en solisten verwerkt het Leids Kamerkoor om
concertbezoekers te informeren over de artistieke achtergrond van de betreffende persoon. De grondslag
voor de verwerking van deze persoonsgegevens is het aanleveren van de gegevens door de medewerkende
zelf, of zijn toestemming voor het vermelden van de gegevens van zijn openbare cv.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken in principe geen gegevens aan derden.
Uitzonderingen:
Als wij ons aanmelden voor een festival, geven we de organisatie zo nodig persoonsgegevens van de
deelnemers.
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Bewaartermijn
Het Leids Kamerkoor bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Alle persoonsgegevens behalve het IBAN-nummer zijn voor alle leden onderling toegankelijk via het besloten
deel van de website van het koor.
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen
genomen:
Alle personen die namens het Leids Kamerkoor van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.
Wij hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op het besloten deel van onze website.
Wij hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op het Dropbox-account van het bestuur
van het Leids Kamerkoor.
Bestuursleden dragen zorg voor een goede beveiliging van hun ledenadministratie en financiële
administratie op hun eigen computer.
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten.
Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
Onze koorleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage in en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen
hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door ons. Mochten wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven
toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct
contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg
vervelend. U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Hebt u naar aanleiding van ons Privacybeleid nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Contactgegevens
Secretaris Leids Kamerkoor
Beekforel 52
2318 MC Leiden
info@leidskamerkoor.nl
062317626
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